
3 COMO FUNCIONA O EVENTO 

GUIMARÃES NOC NOC?  

O Guimarães noc noc  não é um concurso. Não existe um júri. Não 

há seleção de trabalhos. A participação é gratuita e aberta a artistas 

nacionais e estrangeiros. 

O Guimarães noc noc reúne todos os artistas/projetos/espaços inscritos 

num roteiro artístico, que deverá circunscrever-se ao centro da cidade 

de Guimarães, de forma a que este roteiro pela proximidade geográfica 

dos espaços de exposição possa ser feito de forma pedonal. A este 

roteiro está associado um mapa cuja distribuição será gratuita.

O Guimarães noc noc cede aos espaços/artistas inscritos sinalética 

própria do evento a ser colocada nos dias 5, 6 e 7 de outubro, na 

entrada dos espaços, de forma a facilitar a identificação e acesso por 

parte do público.

4 COMO PARTICIPAR?

Ficha de inscrição disponível em www.guimaraesnonoc.com

A ficha de inscrição deve conter todos os dados pedidos e ser enviada 

por e-mail para o seguinte endereço guimaraesnocnoc@gmail.com até 

às 23 horas do dia 31 de julho de 2012.

Podes inscrever-te como artista, grupo ou coletivo com projeto artístico 

e espaço de exposição (casa, atelier, rua ...)

Podes inscrever-te como artista, grupo ou coletivo com projeto artístico, 

sem espaço de exposição, solicitando que a organização te ceda um 

dos espaços disponíveis para o efeito.

Podes inscrever-te cedendo um espaço albergando projetos de artistas 

inscritos.

5 SEGURO

A organização não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas 

das obras, ou locais de exposição, cabendo aos artistas participantes 

providenciarem, se assim o entenderem, os respetivo seguros das 

obras.

1 DEFINIÇÃO

Guimarães noc noc  é um evento organizado 

pela associação cultural Ó da casa -  

organização que visa a promoção e 

divulgação da arte. O segundo Guimarães 

noc noc organizado por este coletivo tem 

lugar nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2012, 

na cidade de Guimarães, e integra múltiplas 

disciplinas artísticas - Pintura, Escultura, 

Fotografia, Vídeo, Performance, Instalação, 

Música, Poesia, etc – numa mostra informal. 

O Guimarães noc noc cria uma mostra  

alternativa onde o público pode ver arte 

em espaços não institucionais. A arte é 

exposta nas casas, ateliers, ruas e espaços 

comerciais e associativos, dando ao público a 

possibilidade de um contato direto com a arte  

e o artista.

Este formato implica um envolvimento e 

partilha de responsabilidade por parte dos 

artistas e do público com o propósito de 

criar um evento público, pertença de todos, 

que se envolve na malha urbana da cidade. 

Esta implicação e partilha pelo lado da 

comunidade, parte integrante do processo, 

assume-se como uma mais valia e garante 

do sucesso e continuidade do projeto.

2 OBJETIVOS

O Guimarães noc noc tem os seguintes 

objetivos: 

a) Promover, fomentar e estimular o 

interesse pelas artes ao nível local, nacional 

e internacional. b) Valorizar artistas plásticos 

locais, nacionais e internacionais. c) Incentivar 

a inovação, experimentação e cruzamento 

entre disciplinas artísticas, assim como a 

colaboração entre criadores.laboração entre 

criadores.

Cineclube de Guimarães

Luis Urculo - Workshop
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regulamento



Praça da Oliveira - 5 e 6
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NOTA IMPORTANTE

Após preenchimento e submissão da ficha de inscrição serás contactado pela 

organização do Guimarães noc noc para mais esclarecimentos sobre o teu projeto 

artístico, de forma a iniciar o processo colaborativo e de apoio por parte da 

organização.

O acesso e distribuição dos espaços disponibilizados pelo Guimarães noc 

noc será feito por ordem de inscrição e adequação dos projetos a estes 

espaços. A aceitação dos projetos sem espaço próprio está sujeito à 

disponibilidade. Serão contactados para se confirmar se poderão participar.

Os artistas são inteiramente responsáveis pela montagem e desmontagem da 

exposição. Os espaços/artistas comprometem-se a cumprir o horário constante 

da sua ficha de inscrição, permitindo neste horário o acesso gratuito do público ao 

espaço de exposição.

Será da responsabilidade dos artistas comunicar e esclarecer os vizinhos e 

residentes próximos sobre a sua participação no Guimarães noc noc caso esta 

origine algum tipo de incómodo ou transtorno. O Guimarães noc noc pretende ser 

um evento para a comunidade, sendo um dos seus princípios o respeito por todos.

6 DIREITOS 

DE PROPRIEDADE 

E EDIÇÃO

A mostra (exibição/apresentação) das obras 

comporta a autorização dos artistas para a 

menção dos seus nomes e reprodução das 

suas obras nos meios de comunicação e 

divulgação do evento.

Os artistas autorizam a reprodução das 

suas obras em campanhas de divulgação 

e merchandising que visem a promoção do 

evento.

7 DISPOSIÇÕES 

FINAIS
A resolução de casos omissos neste 

regulamento será da responsabilidade 

exclusiva desta organização. 

A participação no Guimarães noc noc implica 

a aceitação total deste regulamento.

Todas as dúvidas deverão ser colocadas à 

organização pelo e-mail :

inscricoesnocnoc@gmail.com

Rua da Rainha - 61

Laboratório das Artes regulamento



Nome artístico ou grupo/ 
Artistic Name

Nome(s)/Name(s)

Nacionalidade/Nationality  
 

Data de nascimento/Date 
of Birth

Endereço/Address

*Nome do projeto/Project 
name

*breve descrição do pro-
jeto (materais, tamanhos, 
detalhes técnicos)/Brief 
project description (ma-
terials, sizes, technical 
specs.

Morada para constar no 
roteiro/Address to add to 
the artistic itinerary

Queres expor, mas não 
tens espaço disponível 
na cidade?/You want to 
exhibit, but you have no 
available space in the 
city?

Cedo espaço para colab-
orar ou albergar projetos 
de artistas inscritos/
I have a space available 
to collaborate with or ac-
commodate projects of 
participating artists

Observações/Observa-
tions

Contactos/Contacts 

Telefone/ Telephone num-
ber

Email/E-mail

Sítio online/website

Ao preencher e submeter esta ficha 
declaro que li e aceito o regulamento 
que lhe está associado./By complet-
ing and submitting this form I de-
clare that I have read and accept the 
rules associated with it.

*Dados opcionais que podem ser 
facultados à organização por email 
perto da data do evento./Optional 
data that can be provided to the 
organization via email closer to the 
date of the event.

Ficha de inscrição/

Registration Form 

Preenche os espaços a cinzento, 

grava o ficheiro e envia para o

 inscricoesnocnoc@gmail.com

Convívio

inscricoesnocnoc@gmail.com | www.facebook.com/guimaraesnocnoc

ficha de inscr.
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